
Estamos sempre
inovando. E nossa
obrigação, como
líderes de mercado,
é abrir novos
caminhos. Começamos
a estudar a abertura
da loja conceito em
outubro de 2010”

Há 102 anos no mercado, a
Tramontina iniciou suas
atividades como uma pequena
ferraria no Sul do Brasil, na
cidade de Carlos Barbosa (RS).
Hoje, ela produz mais de 17 mil
itens em dez fábricas
espalhadas pelo país – oito no
Rio Grande do Sul, uma em
Belém (PA) e outra em Recife
(PE). Ao todo, a empresa tem
seis mil funcionários.

A marca expandiu e
exporta hoje para mais de 120
países itens como utensílios
para cozinha, ferramentas
para agricultura, jardinagem,
construção civil, manutenção
industrial e automotiva,
materiais elétricos e, até
mesmo, móveis em madeira e
plástico.

No mercado interno, a
Tramontina conta com seis
centros de distribuição – em

Carlos Barbosa, São Paulo,
Goiânia, Bahia, Recife e Belém,
além de quatro escritórios
regionais de vendas, nas cidades
de Porto Alegre, Curitiba, Rio de
Janeiro e Belo Horizonte, para
que os produtos da linha,
sobretudo os itens domésticos,
possam estar nas gôndolas de
milhares de lojas pelo país .

No exterior, a empresa tem hoje
outros dez centros de distribuição,
nos Estados Unidos, Alemanha,
México, Colômbia e Chile, e três
escritórios de vendas no Peru,
França e Emirados Árabes.

As vendas externas respondem
por 20 % do faturamento total da
companhia. Em relação à
comunicação da marca no
exterior, a Tramontina investe em
campanhas publicitárias em 40
países. Além disso, está presente
com a marca em times de futebol
na América Latina. ER

ClóvisTramontina
Presidente da Tramontina

A Tramontina, marca centenária
do Rio Grande do Sul que até en-
tão atuava na indústria, como fa-
bricante de utilidades para o lar
em aço inox — segmento mais co-
nhecido pelo consumidor final
—, faz agora a sua investida no va-
rejo com a abertura da primeira
loja própria da marca. Direto da
sede na serra gaúcha, em Carlos
Barbosa (RS), onde possui o úni-
co ponto de de venda destinado
especialmente aos turistas que vi-
sitam a região, a Tramontina
aproveita a experiência adquiri-
da ali para desembarcar em solo
carioca. O local escolhido foi o
Casa Shopping, na Barra da Tiju-
ca, onde a loja conceito, já aber-
ta, funciona em um espaço de
500 metros quadrados, com a
oferta de 2,4 mil itens. O shop-
ping é direcionado para o seg-
mentos de decoração, arquitetu-
ra e construção. O investimento
na primeira unidade própria foi
de R$ 7 milhões.

Clóvis Tramontina, presidente
da empresa, explica que o objeti-
vo é criar um relacionamento
mais estreito com os consumido-
res da marca.A loja foi planejada
para apresentar os produtos por
segmentos, entre eles os itens pa-
ra cortar, equipar, preparar, ser-
vir e festejar.

“Além disso, queremos mostrar
aos clientes o tamanho da nossa li-
nha e inspirar também os lojistas
para criarem espaços nossos em
suas lojas. Também usaremos o es-
paço para ser uma espécie de labo-
ratório, onde os produtos serão ofe-
recidos em primeira mão aos clien-
tes”, adianta Tramontina.

O projeto, diz ele, ainda é expe-
rimental. Durante o próximo
ano. Tramontina e sua equipe irão
estudar o desempenho do ponto
de venda no Rio para que, em
2015, o formato possa ser levado
para outros estados. Brasília e Sal-
vador estão entre os locais onde
provavelmente novas filiais serão
abertas. Segundo o executivo, a
expansão por meio de franquias
não é descartada e a alternativa
está também sendo estudada.

Ao ser perguntado sobre o que
o motivou a entrar no varejo nesse
momento, Tramontina respondeu
que uma das premissas de qual-
quer empresa em um ambiente
competitivo é sempre inovar.

“Estamos sempre inovando. E
nossa obrigação, como líderes de
mercado, é abrir novos caminhos.
Começamos a estudar a abertura
da loja em outubro de 2010. Nossa
ideia era escolher um local onde
colocássemos um mix maior de
produtos da marca em um único
espaço. Só assim os consumidores
teriam a oportunidade de conhe-
cer melhor a variedade do nosso
portfólio”, explica.

A Tramontina atuava no varejo
tradicionalpormeiodeparceiros,co-
moalojasdedepartamentoeasespe-
cializadas em utilidades para o lar.
Osprodutosparaosegmentodomés-
ticovãodominarasprateleirasdalo-
ja própria da Tramontina, além de
itens com design especial. Isso por-
que,acrescentaoexecutivodacom-
panhia, esse é o segmento que res-
pondeporcercade60%dosresulta-
dosdaempresa.Outros30%ficama
cargo das vendas da linha de ferra-
mentasprofissionaiseos10%restan-
tes vemdos dositens de design.

No ano passado, o faturamen-
to da Tramontina foi de R$ 3,2 bi-
lhões. A expectativa é de alta de
15% neste ano.
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Tramontina aposta no varejo e
abre sua primeira loja conceito

17 mil itens vendidos para os
mercados interno e externos

Aloja noCasaShopping, naBarradaTijuca, terá ummixde 2,4mil produtosdeutilidadesdomésticas eequipamentospara cozinha

Com investimento de R$ 7 milhões, primeiro ponto de venda será no Rio. Expansão começa a partir de 2015
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 out. 2013, Empresas, p. 20.
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